Deelnemersreglement Vestingloop ’s-Hertogenbosch
Artikel 1. Algemeen
1. De organisatie van de Vestingloop 's-Hertogenbosch is de stichting Vestingloop
's-Hertogenbosch. Het deelnemersreglement van de Vestingloop 's-Hertogenbosch is
vastgesteld door de stichting Vestingloop 's-Hertogenbosch.
2. De stichting Vestingloop 's-Hertogenbosch is ingeschreven in het Stichtingsregister van de
Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch NR 17224295.
3. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
4. Deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch betekent dat de inhoud van het reglement
bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.
Artikel 2. Deelname
1. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
De medische staf heeft het recht een deelnemer deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.
2. Instructies van de organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de
aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie
tot gevolg hebben.
3. Het is niet toegestaan met buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te
lopen. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het parcours is
niet geschikt voor rolstoelers, skeelers, inline-skaters of driewielers. Het is niet toegestaan
zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoersmiddel
tenzij met toestemming van de organisatie.
4. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, gelden de
annuleringsvoorwaarden. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
5. Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is
niet toegestaan het startnummer te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet
meer zichtbaar zijn.
Artikel 3. Inschrijving
1. Inschrijving voor de Vestingloop 's-Hertogenbosch is persoonsgebonden. Het startnummer is
niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op en door de organisatie aan te wijzen manier. Bij
overtreding zal diskwalificatie volgen.
2. De deelnemer mag aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch slechts deelnemen, indien hij/zij het
daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het
inschrijfgeld volledig heeft voldaan en indien er akkoord is gegaan met de algemene
voorwaarden.
3. Het tussentijds wijzigen van de afstand en datum is niet mogelijk. Wel kan het startnummer
overgedragen worden aan iemand anders, dit dien je via de wijzigingslink in je
bevestigingsmail vóór 15 mei 2021 zelf te wijzigen.
4. Het startnummer moet voorafgaand aan de loop worden afgehaald bij Run2Day Den Bosch,
Van Berckelstraat 2 in 's-Hertogenbosch. Op de wedstrijddag zelf kunnen de startnummers
worden afgehaald bij de startlocatie. Informatie hierover volgt.
5. Mochten de RIVM maatregelen het toelaten, dan zijn we voornemens om aanvullende
starttijden en programma onderdelen toe te voegen. Denk aan een Trail run, VrijMiBorrel Run
en/of Night Run. Het is niet mogelijk om eenmaal ingeschreven, je inschrijving te wisselen
van datum, tijdstip en/of programmaonderdeel.
6. Vestingloop: Fit in 30 dagen! gaat ongeacht de geldende RIVM maatregelen in juni 2021
door. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk voor deze 2021 editie. Indien we
onverhoopt geen gezamenlijke loop mogen organiseren, dan geven we de wandel- en
hardlooproute via Strava vrij, ligt er bij Run2Day Den Bosch alsnog een medaille op je te
wachten en is de voucher van € 5,00 nog altijd vrij te besteden bij de deelnemende
ondernemers en winkeliers.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch geschiedt geheel voor eigen risico. De
organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van

persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel,
behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan
deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op
de Vestingloop 's-Hertogenbosch.
3. De deelnemer verklaart de organisatie vrij voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten
met betrekking tot de Vestingloop 's-Hertogenbosch.
4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor de schade die de
deelnemer mocht lijden als gevolg van haar deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch,
tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove
schuld.
Artikel 5. Veiligheid
1. Instructies en/of aanwijzing van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten, medewerkers (o.a.
verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
2. De organisatie behoudt het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te
korten of de gehele Vestingloop 's-Hertogenbosch af te gelasten op grond van extreme
weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers,
medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.
3. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 2. vindt geen restitutie
van inschrijfgeld plaats.
Artikel 6. Limiet
1. Op het finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden), te weten 60 minuten voor de 5 km, 85
minuten voor de 10 km. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de
organisatie.
2. De organisatie behoud zich het recht voor om de verkeersmaatregels en parcours
afscheiding op te heffen nadat de tijdslimiet is verstreken. De organisatie voorkomt hiermee
dat wegen onnodig lang moeten worden afgesloten omdat deelnemers besluiten te gaan
wandelen. Na een bepaalde tijd wordt het parcours vrijgegeven voor verkeer en gelden de
'normale' verkeersmaatregels voor de deelnemers.
3. Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een fietser/pacer.
Artikel 7. Uitslagen
1. Deze editie heeft geen tijdregistratie. Wel kan de uitslag doorgegeven worden aan de
organisatie zodat er een uitslag bekend gemaakt kan worden op de website in de maand juli.
Artikel 8. Privacy
1. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet
aan derden verstrekt.
2. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de
Vestingloop 's-Hertogenbosch gemaakte foto's en video's.
3. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video,
TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van het door haar
georganiseerde evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Artikel 9. Tenslotte
1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproutes naar het startfinishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele
activiteiten.
2. Van ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval achter te laten.
3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

